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KIRKENYT

Gamle nordjyske

mormoner til Salt Lake

Kirken køber kopier af stor

nordjysk fotosamling

Fomylig har Richard

Jensen fra Brigham

Young Universitetet indgå-

et aftale med Udvandrerar'

kivet i Aalborg om, at købe

kopier af de 427 nordjyske

mormoner, som for næsten

140 år siden lod sig forto-

grafere af fotograf Heinrich

Tønnies i Aalborg.

- For en del år siden

købte Kirken kopier af ca.

180 fotografier, der forestil-

ler nordjyske mormoner,

fortæller bror Henning Fre-

deriksen fra Roskilde ward.

Heinrich Tønnies førte om-
hyggelige optegnelser over

dem, han tog billeder af, og

ud for de billeder, som Kir-

ken har købt kopier af,

skrev han ordet »Mor-

mon«.

40 tons billeder

Mange af de nordjyske mor-

monemigranter lod sig por-

trættere hos fotograf Tøn-

nies, der fra 1856 drev foto-

grafisk atelier i Aalborg.

Fotografiet var et minde

til de efterladte slægtninge

i Danmark, men Tønnies

førte som nævnt omhygge-

lige optegnelser over hvert

enkelt billede og gemte

glaspladen fra hver enkelt

optagelse. Derfor har Ud-
vandrerarkivet mellem ca.

40 tons glasplader fundet

frem til 427 jyske mormo-

ner, som emigrerede til Zi-

on i Utah.

— Vi har i mange år ger-

ne villet købe de resterende

kopier, fortæller Henning
Frederiksen, Men vi frygte-

de, at vi ikke ville være i

stand til at skaffe de nød-

vendige penge. Heldigvis

ringede br. Richard Jensen

imidlertid for nogen tid si-

den og fortalte, at han nu
havde skaffet pengene.

Kopier i Danmark
Udover at der sendes en

kopi til BYU i USA, får

Kirkens historiske arkiv i

Købehavn også en kopi.

Dermed skulle der være en

komplet samling af de gam-

le fotos tilgængelig for Kir-

kens medlemmer i Dan-

mark.

- Vi håber med tiden at

kunne identificere de for-

skellige af vores danske sø-

skende, som er på billeder-

ne, enten ud fra skibslister-

ne over emigrerede eller ud

fra konferenceoptegnelser-

ne fra Kirken. Jeg ved, at

biskoppen i Aalborg måske

planlægger at involvere

wardets unge i et projekt

med at identificere nogle af

de afbildede, slutter bror

Henning Frederiksen.

CG
Mange af de over 1 00 år gamle fotos af mormoner fra nord-

jylland er utroligt gode og velbevarede.
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Hjælpeforeningens

præsidentinde

skriver direkte til

søstrene i Norden

I en samtale med Kirke

nyts udsendte medarbej-

der sidste sommer talte sø-

ster Elaine L. Jack, præsi-

dentinden for Hjælpefor-

eningen, ivrigt om Hjælpe-

foreningens rolle som mid-

let, hvor søstrene kan lære

at kende kærlighed.

- Hjælpeforeningen blev

grundlagt for at gøre godt i

verden, og vi har til hensigt

at opfylde dette formål. Jeg

ved, hvor meget Frelseren

elsker jer, og hvor meget I

elsker ham: Vorherre love-

de os selv: »Jeg vil gå foran

jer. Jeg vil være på jeres

højre og venstre side; min

Ånd skal være i jeres hjer-

ter, og mine engle rundt

omkring jer til at styrke

jer« (L&P 84:88). Med et

sådant løfte kan vi arbejde

videre. Med denne forsik-

ring vil vi nå åndelige høj-

der, som vi ikke tidligere

har kunnet forestille os.

Der skal mer end

blot tro til

- 1 Første Korintherbrev og

i Mormons Bog står der, at

»kærligheden er tålmodig.«

Har 1 nogensinde tænkt på,

hvad det betyder? Det bety-

der ikke, at Kristi kærlighed

er en langvarig proces. Det

indebærer ganske enkelt, at

den, som har denne kærlig-

hed, aldrig giver op, når det

gælder andre. At være tål-

modig vil sige at vente tål-

modigt, at være tolerant og

at holde ud.

Søstrene må
lære at forstå

pagterne

Der findes ingen søster,

som er så isoleret, at hun

ikke kan gøre en hel del for at

opbygge Guds rige
,
forklarer

søster Elaine L. Jack, som er

Hjælpeforeningens præsi-

dentinde. (Foto: TD).

Vi viser denne kærlighed,

når vi passer godt på vo-

res familie, selv når den

familie kun består af os

selv. Dette indebærer

også at styrke vores eget

vidnesbyrd og at lære mere

om de pagter, som vi har

indgået, fremhæver søster

Jack.

- Tiden er forbi, hvor vi

blot kunne tro. Vi må være

brændende i vores tro.

Kvinder hungrer efter noget

åndeligt. En undersøgelse

viser, at kvinder kommer til

Hjælpeforeningen for at få

åndelig næring og fælles-

skab med søstre.

- Vi kan give dem dette.

Når kvinder får deres eget

vidnesbyrd, bekymrer de sig

ikke over de beslutninger,

de træffer. De er trygge i

forvisningen om, at deres

beslutning er truffet på

grundlag af evangeliets lær-

domme. De ved, at Herren

gennem bønner har vejledt

deres skridt. Med denne be-

kræftelse kan de tillidsfuldt

gå videre, tage ansvaret for

deres beslutninger, som de

har truffet, og ikke være

urolige for andres meninger

eller urealistiske forvent-

ninger.

Alle kan gøre noget

— Eftersom evangeliet er

blevet genoprettet, kan vi

forene os med Herren gen-

nem de pagter, som vi ind-

går, når vi bliver døbt, og

når vi modtager vores bega-

velse i templet.'

Vi adskiller os fra kvinder-

ne i verden. Vi har indgået

pagt med Herren! Vores

forhold til hinanden og til

vores familie har derfor en

evig betydning.

MARTS 1994
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- Det er tid for os at lære

det dybere indhold af vore

pagter at kenide, at udvide

vores synsfelt og sætte hø-

jere personlige mål, fortsæt-

ter søster Jack.

- Vores opgave tilhører

ikke de almindelige. Vores

opgave er at forandre os

selv, at blive sande disciple

af vor Herre og Frelser. Sø-

stre, vi kan gøre dette. Vi

må være med til at opbygge

Guds rige - en person og et

hjem ad gangen. Gifte, en-

lige, ældre, unge, mødre el-

ler barnløse, vi skal bevise,

at det, som Eliza R. Snow,

en af de første ledere i

Hjælpeforeningen, sagde,

var rigtigt: »Der findes in-

gen søster, som er så isoleret

eller så betydningsløs, at

hun ikke kan gøre en hel

del for at opbygge Guds rige

på jorden.«

Hjælpeforeningen er ikke

kun en klasse

- Vi er blevet befalet, at

»stræbe fremad med stand-

haftighed i Kristus og have

et fuldkommen klart håb.«

Der er tre store løgne, som
Satan ønsker, vi skal tro på:

1 ) Du er ikke god nok, så

der er intet håb. 2) Du kan

ikke forandre dig eller om-
vende dig. 3 ) Ingen kan li-

de dig.

- Dette er ikke sandt! Vi

har kraften, vi kan handle

af egen fri vilje (L&P
58:26,27).

:

Vi tilhører Herrens

organisation for kvinder.

Hjælpeforeningen er ikke

kun en klasse om søndagen.

Det er et sted, hvor vi kan

lære mere om de ordinanser

og pagter, som fører os

tilbage til vor himmelske

Fader.

Det Første Præsidentskab

støtter det internationale familieår

Det Første Præsident-

skab slutter op bag

den verdensomspændende

udpegning af 1994 som det

internationale familieår.

Det Første Præsidentskab

har fremsat en udtalelse:

»Vi bemærker med inte-

resse, at 1994 er blevet ud-

peget som det internatio-

nale familieår. Vi tilslutter

os denne anerkendelse af

familiens betydning. En-

hver nations styrke bygger

på styrken af dens familier.

Vor himmelske Fader øn-

sker, at den største lykke

og de største glæder skal

komme af vores samvær og

vores interesse for hinan-

den som fædre, mødre og

børn.

Et godt familieliv opstår

ved erkendelse af, at hver

eneste af os er et Guds

barn, født med en guddom-

melig fødselsret og ube-

grænsede muligheder. Et

godt familieliv bygger på

forældre, som elsker og re-

spekterer hinanden, som

underviser og opdrager de-

res børn i Herrens veje, og

som bibringer dem tidløse

værdier som ærlighed, ret-

skaffenhed og flid samt et

ønske om at tjene.

Informationstjenesten

og missionærerne vil i løbet

af 1 994 iværksætte en

række initiativer, der vil vise

Kirkens store interesse

for styrkelse af familien

i Danmark. (Foto: TD)

.

Det er vores håb, at alle

mennesker vil takke for

og bestræbe sig på at

opbygge familier, der er ret-

skafne og bekymrer sig for

hinanden.«

K I R K E N Y T
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fra

Ung
skuespiller

omvendt
til Kirken

Dn dag, jeg bad om at

finde ud af, om det

var sandt, var det, som om
jeg blev slået i hovedet med
en hammer. Der skete vir-

kelig ting og sager. Det var,

som om himlen var åben

for mig, fortæller bror To-

mas Ambt Kofod fra Aar-

hus ward.

- Jeg syntes meget af

det, jeg havde hørt i Kirken

var sandt, men jeg turde i

langt tid ikke bede for at

finde ud af, om det var

sandt,, for jeg var bange for,

at der pludselig skulle stå

en engel foran mig.

Deltog i seminar i USA
Tomas var deltager i et ud-

vekslingsprogram, således at

han i et år fra 1986-87 boe-

de hos en mormonfamilie i

South Jordan i Utah. Mens
han boede hos familien i

Utah, deltog han også i se-

minar-programmet.

- Jeg holdt utrolig meget

af at komme i seminar. Det

gav mig ligesom en ufor-

pligtende indfaldsvinkel til

religionen. Her kunne jeg

stille alle mulige spørgsmål.

Derimod var det en stor pi-

ne for mig at komme til

nadvermøde og gå i kirke,

fortæller Tomas.

Da br Tomas Kofod kom
tilbage til Danmark efter

opholdet i Utah, fuldførte

han sin gymnasieuddannel-

se og begyndte at studere

geologi på Københavns

Universitet.

- Da jeg opholdt mig i

Utah, var jeg imod at være

mormon, men da jeg kom
hjem, blev jeg på det nær-

meste mormonernes tals-

mand. Jeg forsøgte at korri-

gere mine venner, når de

kritiserede mormonerne, og

fortalte, at mormonerne var

da gode mennesker. Jeg

Bror Tomas Amht Kofod

fra Aarhus ward i stykket

»Piraterne fra Penzance,«

der blev opført i 1 992

.

(Foto: TAK)

.
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fandt, at jeg i Danmark be-

gyndte at sympatisere med
deres religion. Mens Tomas
boede i København, blev

han en dag tilfældigvis be-

søgt af missionærerne.

- En dag bankede mission-

ærerne på min dør, og jeg

lukkede op og bød dem in-

denfor på et glas saftevand.

Jeg lyttede til det, de sagde,

men turde ikke bede for at

få at vide, om det var sandt.

- I løbet af sommeren

1993, fik jeg pludselig en

ubændig trang til at læse

Mormons Bog, hvorfor ved

jeg ikke. Men selv om bo-

gen var interessant, påvir-

kede den mig ikke synder-

ligt. Jeg kom en enkelt gang

i Kirken til en fireside med
ældste Dallin H. Oaks, som

blot, syntes jeg dengang,

talte i almindelighed om Je-

sus Kristus.

Optaget på Aarhus Teater

Tomas, der altid havde væ-

ret glad for teatret, havde

igennem årene deltaget i

flere amatørteaterforestil-

linger og senere i studenter-

revyer.

1 løbet af nogen tid stod

det Tomas klart, at han hel-

lere ville være skuespiller

end geolog, så han begynd-

te at tage timer i skuespil

for at være klar til optagel-

sesprøverne.

Ved den første prøve vi-

ste Aarhus teater interesse

for Tomas, hvorfor han gik

videre til 2. og 3. optagel-

sesprøve i Aarhus.

- Da jeg flyttede til Aar-

hus for at gå på teatersko-

len der, fik jeg mulighed for

at gøre op med min hver-

dag. Jeg fortsatte med at læ-

se i Mormons Bog, men jeg

blev lidt desillusioneret, for

jeg syntes ikke, der skete

noget.

- Da var det så, jeg bad,

og pludselig stod alt krystal-

klart for mig. Jeg forstod

hvorfor alt var gået så glat

for mig. Jeg forstod, at jeg

var blevet inspireret til de

forskellige ting.

- To dage efter denne ånde-

lige oplevelse, bankede mis-

sionærerne på min dør. For

mig var det vigtigt, at det

nu var mig, der bad om at

måtte blive undervist.

Jeg havde svært ved at

se, hvordan jeg kunne kom-

binere Kirken og min karri-

ere som skuespiller, men jeg

fik en velsignelse og en

kæmpesten faldt fra mit

hjerte.

Tomas' næste problem

var, hvordan hans 5 studie-

kammerater ville opfatte

hans omvendelse og dåb

ind i Kirken.

- De var til at begynde

med meget kede af det, og

der gik to uger, hvor vi følte

hinanden på tænderne.

Men mine kammerater

fandt hurtigt ud af, at jeg

var den samme, så nu går

alt som smurt.

- Jeg er glad for, at de

har accepteret mig, og glad

for at gå på skolen, slutter

bror Tomas Ambt Kofod.

CG

Mine kammerater på

teaterskolen fandt hurtigt

ud af, at jeg er den samme,

som før jeg hlev mormon,

så nu går alt som smurt

Torruis Kofods store interesse

har i mange år været

amatørteater, så han var

glad, da han hlev optaget på

Aarhus teaterskole

K I R K E N Y T
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30 år med
hjemmelærere

Der findes ingen større

kaldelse i Kirken end

kaldet til at være hjemmel-

ærer. Ingen kan yde nogen

større tjenestegerning i Kir-

ken end den, som en yd-

myg, hengiven, pligtopfyl-

dende hjemmelærer yder.«

Præsident Ezra Taft Benson

I januar 1964 blev det

nuværende system med
hjemmelærere indført for

»at våge over menigheden.«

Navnet hjemmelærer blev

valgt i et fælles rådsmøde for

Det Første Præsidentskab og

De Tolv for at fremhæve et

større ansvar i forhold til

wardslærere, som man hav-

de tidligere, fortalte ældste

Harold B. Lee, daværende

medlem af De Tolv, ved

aprilkonferencen 1964.

»Hele præstedømmets an-

svar for »at våge over me-

nigheden« fremhæves, såle-

des som det fremgår af de

tidlige åbenbaringer - de

skal bekymre sig for hele fa-

milien og for den enkelte.«

I det gamle wardslærer-

program medbragte en vok-

sen og en ung en folder

med fortrykte budskaber.

Disse var perforeret, således

at en kopi kunne efterlades

i hjemmet. Wardslærere

besøgte deres tildelte fami-

lier, ofte uden at have truf-

fet en aftale, og normalt

blev budskabet læst op ord-

ret. »Det er nemlig rigtigt,«

ville en eller anden sige ef-

ter budskabet.

»Det er helt sikkert,« lød

svaret. Derpå gled samtalen

Familier: Hvad man kan gøre

1 . Få hjemmelærerne til at føle sig velkomne

i dit hjem.

2. Bed alle i familien om at være tilstede,

når hjemmelæreme kommer.

3. Bed sammen med hjemmelærerne.

4. Stol på og bed hjemmelæreme om at hjælpe,

når du har et særligt behov.

5. Henvend dig til hjemmelæreme om hjælp

med Kirkens organisatoriske ressourcer til at løse

personlige og familiens problemer.

6. Anvend hjemmelærerne til at hjælpe din familie

med at nå sine åndelige mål.

7. Underret altid dine hjemmelærere, når 1 skal flytte,

eller når et medlem af familien rejser hjemmefra.

over til et andet emne. Ord-

ningen med hjemmelærere

medførte mange ændringer.

Hvert kvorum blev ansvarlig

for sine egne medlemmer.

Hjemmets overhoveder blev

instrueret om, at de var an-

svarlige for deres families ån-

delige velfærd.

Interview indført

I hjemmelærerhæftet fra

1963 stod der: »Hjemmel-

ærer er det første skridt i et

program for undervisning i

evangeliet og i evangelisk

levevis, som er centreret

omkring præstedømmet og

hjemmet. Det anerkender

hjemmet som det grund-

læggende sted for undervis-

ning og familien som en

evig enhed.

Gennem kærlighed,

uselvisk tjeneste, eksempel

og undervisning repræsen-

terer hjemmelæreren bi-

skoppen hos de familier,

han er tildelt, og han forsø-

ger at bidrage til at opbygge

et aktivt vidnesbyrd om det

gengivne evangelium hos

hver enkelt og større solida-

ritet i familien.«

Hj emmelærerprogram-

met samordner alle præste-

dømmets og andre kirkeor-

ganisationers aktiviteter i

forhold til hjemmet.«

Nye begreber blev ind-

ført: Afholde interview

med familiens overhoved,

træffe aftaler på forhånd,

undervise ved inspiration,

kaldelse af specialister til at

hjælpe familien med at kla-

re et bestemt problem og

hjemmelærerinterview med
præstedømmeledere.

»Ansvaret for at komme
på besøg som hjemmelærer

er en iboende del af kaldel-

sen af hver eneste mand til

Det Melkisedekske Præste-

dømme og af kaldelsen som
lærer og præst i Det Aron-

ske Præstedømme,« sagde

ældste Marion G. Romney
fra De Tolv Apostles Råd i

1966.

»For at ære sin kaldelse i

henhold til 'den ed og pagt,

der hører til præstedøm-

met', er hver eneste af disse

MARTS 1994
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præstedømmebærere for-

pligtet til at modtage kal-

delsen til hjemmelærer, når

den officielt kommer til

ham« (aprilkonferencen

1966).

Profeten fremhæver

hjemmelærerprogram

Véd aprilkonferencen i

1987 fremhævede præsi-

dent Ezra Taft Benson: »Et

program, der er så afgøren-

de vigtigt, at dersom det

trofast bliver gennemført,

vil det være med til at for-

ny Kirken åndeligt og op-

høje dens enkelte medlem-

mer sammen med deres fa-

milier ...

Brødre, hjemmelærer-

programmet er ikke et pro-

gram som alle andre. Det er

præstedømmets måde at vå-

ge over de hellige på, og

den metode, hvorved Kir-

kens mission kommer til

udførelse ...

Kaldet til at være hjem-

melærer skal accepteres,

som om det var Herren, Je-

sus Kristus, personligt, der

havde kaldt jer.«

CN

Hjemmelærere: Hvad man kan gøre

1. Acceptér din kaklelsc som hjemmelærer,

som oin den kom tra Frelseren selv.

2. Bliv fortrolige med dem, du er tildelt.

3. Konsultér og vær god ven med familiens

overhoved.

4- Gor de su^å ting, st)m betyder sa meget for en

familie: Kend alle deres navne, husk fødselsdage

oe andre mærkedage.

8

,
9

10

11

12

13

14

15

16

Vær en ægte ven.

Benyt Budskab fra Det Første Præsidentskab

i Stjernen.

Læs i skriften, bring budskabet og undervis

med Anden.

Lev således, at du indbyder .Anden til at være

til stede.

Ær din kaldelse, væ^ ikke tilfreds med det

middelmådige.

Kom på besøg først på måneden, vend tilbage

efter bebov.

Fastsæt aftaler, før 1 går ud.

C^plær unge makkere noiÅt. Lær dem at glæde

sig over hjemmehererbesog, ligesom du selv gør.

Giv opmuntring og åndelig næring til hver

enkelt person, du besøger.

Bed mct-i godkendelse fra fau^iliens overhoved

sammen med familien.

SiCT et mål om at besøge hver lamilie hver

måned.

Delrag i et bjemmelæTerinterview hver måned
med din pra^stedømmeleder.

Fra præsident Ezra Taft Bensons tale ved aprilkonferen-

een 1987 og Håndbog for Det Melkisedekske Præste-

dømmes ledere, 1990.

»En familie

er indsatsen

Værd«

At gå ud som hjemme-lærer er den nye hobby

i stedet for at fiske, gå på jagt og campere for

Charles A. Reitze, der er Unge Mænds præsident

i Skohegan Ward i Bangor Stav i Maine, USA.

Men bror Reitze og hans makker, Joseph Boulier

går stadig på jagt, når de bruger 10-12 timer hver

uge med at finde og besøge mindre aktive familier

og familier, hvor ikke alle er medlem af Kirken, i en

radius af 65 km fra deres hjem. De har også regel-

mæssigt 100% besøg hos de familier, de er tildelt.

1 de sidste to måneder er seks personer blevet døbt,

og to andre familier er blevet genaktiveret på grund

af deres indsats.

»Vi bruger omkring seks timer om søndagen på

besøg, hvorefter jeg bruger 5-6 timer i løbet af ugen

på at finde adresser,« fortæller bror Reitze.

Efter et besøg hos en familie, hvor ikke alle er

medlem af Kirken, vender de tilbage med fuldtids-

missionærerne, som underviser familien i missionær-

lektionerne. Derefter fortsætter bror Reitze og bror

Boulier med at arbejde med familien.

»Det første, de er nødt til at vide, er, at man inte-

resserer sig for dem; man skal kort sagt elske dem.

De er nødt til at kunne føle det,« siger bror Reitze;

Han bruger tid på at hjælpe familien med at forstå

evangeliet eller klare de problemer, de har. »Den
åndelige del følger med,« forklarer han. »Når jeg

fortæller dem om de evige sandheder, som betyder så

meget for mig, kan jeg ikke undgå at vise mine følel-

ser, når jeg ser en familie modtage disse sandheder.«

»Om det er indsatsen værd? Selv om jeg ikke gjorde

andet i Kirken, ville dette være det hele værd - én

familie er indsatsen værd.«

K I R K E N Y T
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MTC oprettet

i København for en dag

80 unge fra Københavns
stav deltog i en usædvanlig
»Superlørdag«

Kaldet til at tjene«

synger børn og unge

hele verden over i den al-

tid meget populære prima-

rysang. Det var netop,

hvad ca. 80 unge mænd
og piger i Københavns Stav

fik lov at opleve. De blev

kaldet til at tjene som mis-

sionæ-rer ved Copenhagen
MTC (missionær-trænings-

center) lørdag d. 29 Jan.

1994.

Alle tilmeldte modtog en

»ægte« kaldelse, nøjagtig

som den man modtager fra

Salt Lake City, når man bli-

ver kaldet på mission. I de

unges blev de bedt om at

møde op i kirken på Magle-

gårds Alle i Søborg ved Kø-

benhavr^'kl. 9:30 lørdag

morgen. Der skulle man så

blive hele dagen til kl.

21:30 samme aften. Det var

der jo nogle unge, der var

Andenrådgiver i Københavns stavspræsidentskab

Torhen Enghjerg forklarer om undervisningsteknik. (Foto: LM)

Uden god mad og drikke

dur missionæren ikke!

(Foto: LM)

lidt betænkelige over. »Det

ville da nok blive lidt kede-

ligt, og hvad skulle de dog

lave hele dagen.«

Det varede dog ikke

mange minutter, fra man
var trådt ind ad døren, før

det stod helt klart, at dette

ville blive alletiders dag.

Alle fik en companion

Ved informations-skranken

fik man udleveret sin pakke

indeholdende den hvide

håndbog, Copenhagen
MTC kuglepen, notatpapir
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Missionærlektieme

hlev flittigt studeret.

(Foto: LM)

Et lille udsnit af de

mange unge , der deltog i

Copenhagen MTC.
(Foto: LM)

og dagens program og yder-

ligere informationer.

Det var spændende at

se, hvem det var, man skul-

le tilbringe hele dagen sam-

men med, og der var da og-

så megen forventning, da

companions og distrikter

blev tildelt. Dette skulle

være nøjagtigt ligesom på
MTC i Provo, så man blev

bedt om at være sammen
med sin companion hele

dagen. Det blev der lagt

meget vægt på, og alle var

meget lydige på dette

punkt.

Træning i japansk

Inden længe sad alle meget

engageret i at prøve at lære

at tale russisk, filipinsk eller

japansk. Det var svært,

men faktisk ret skægt.

Mens nogle lærte sprog,

havde andre kulturklasser

der gav indsigt i landet,

hvortil de var »kaldet.«

Emner som madskikke, på-

klædning og specielle se-

værdighedder blev gennem-

gået. Alle gik fra sprog- og

kulturklasser lidt mere oply-

ste, end de var kommet.

Så var det tid til en ses-

sion med Præsidenten for

Copenhagen MTC, tempel-

præsident Johnson. Han
var kommet til København
udelukkende for at præside-

re over denne aktivitet,

hvilket var en stor ære for

stavens unge. President

Johnson underviste om
Frelseren Jesus Kristus, og

de unge noterede flittigt på

deres specielle MTC-blok-
ke.

Så var det endelig tid til

frokost. Det havde mange
ventet længe på. Dette

skulle også være lige som
MTC i Provo, så alle gik i

cafeteriaet og spiste ægte

dansk frokost.

Det var jo dejligt. Man

hørte ikke én, men flere

gange ledere fortælle de un-

ge, hvordan maden på
MTC var det, som fik alle

til at udholde dagen. De
unge »missionærer« synes

ligesom allerede at have en

klar forståelse af hvorfor.

Der var ikke plads

til alle i koret

Så var det tid til at det ver-

densberømte MTC-kor
skulle øve. Det blev da også

til en hel forhøjning fuld af

unge sangere, der sang af

hjertets lyst: »We are like

the army of Helaman.« Det

var en fornøj else både at se

og høre på. Selvfølgelig

kunne alle ikke få lov til at

være med i koret, så assi-

stenterne til missionspræsi-

dent Anderson kom og un-

derholdt med en kreativ ak-

tivitet.

Derpå havde man igen

mulighed for at sidde og su-

ge til sig. Præsident Ander-

son holdt en tale om Joseph

Smith og sluttede med at

opfordre alle de unge til

selv at læse Joseph Smiths

historie og finde ud af, om
den er sand. Brochuren

med Joseph Smiths beret-

ning blev delt ud til alle.

Præsident Torben Eng-

bjerg, der er andenrådigver

i Københavns stavspræsi-

dentskab, instruerede så i

undervisningsteknik. Den
viden blev der god brug for

ved den efterfølgende halv-

anden times session, hvor

den første missionærlektie

blev præsenteret og mere

eller mindre blev lært

udenad af samtlige 80 del-

tagere. Det var pragtfuldt at

høre bygningen summe af

aktivitet, mens al energi

blev brugt på at besvare og

stille spørgsmål.

Der blev dernæst uddelt

studieark, som skulle an-

K I R K E N Y T
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vendes til »companions-

hip« 'Studie, og alle spredte

sig over hele bygningen

for i parvis at studere evan-

geliet.

To brødre havde hele

dagen videooptaget begi-

venhederne. Det blev der

meget sjov ud af at se på
den store skærm i kirkes-

alen. Det var nemlig nu tid

til at alle »missionærer«

skulle have et personligt

interview med missions-

præsidenten, eller andre

ledere indkaldt til lejlighe-

den. Der blev trukket på

de medlemmer af Køben-

havns Stavs høj råd, der

selv havde tjent som fuld-

tidsmissionær.

Der hilses på de unge

mennesker. Fra venstre:

Stavspræsident for

Københavns stav ]ohan Koch,

missionspræsident Aruierson,

tempelpræsident ]ohnson

samt br. Tim Jensen og

Lasse Meilsøe fra Unge

Mænd i Københavns stav.

(Foto: LM)

Til interview med sine mål

Hver missionær fik mulig-

hed for at sætte sig både

åndelige og timelige mål.

Disse målsætninger blev

noteret ned på en formular

specielt udarbejdet til an-

ledningen og blev gemt i

hver persons standardvær-

ker. Det er tanken, at disse

mål skal følges op ved en

senere lejlighed, enten af

biskopperne i de forskel-

lige ward eller af de unges

ledere.

Dagen afsluttedes med
en fireside, hvor missionær-

koret sang, og præsident

Johnson talte, og så var det

tid til vidnesbyrdmøde. De
unges dejlige vidnesbyrd og

klare ønske om at tage på
mission var et tydeligt bevis

på en yderst succesrig akti-

vitet.

Præsidentskabet for

APUP i Københavns Stav

havde lagt i hundredevis af

timer i planlægningen og

forberedelserne til denne

dag, og man må nok sige,

at det var det værd. Det var

helt sikkert en dag, de unge

aldrig vil glemme.

Susanne Perkins

Informationsmedarbejder

Københavns Stavsammen. (Foto: LM)
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Fokus på vores

åndelige udvikling

Et nyt rapporteringssystem skal hjælpe

Kirkens ledere med at fokusere på den enkeltes

åndelige udvikling

lå

Den 1. januar 1994

trådte et nyt rapporte-

ringssystem i kraft i alle gre-

ne og ward overalt i Kirken.

Formålet med det ny rap-

porteringssystem er først og

fremmest at hjælpe wardets

ledere med at finde frem til

de medlemmer, der har brug

for særlig opmærksomhed
og omsorg. Derved skulle

wardets ledere være i stand

til at bruge deres tid og res-

sourcer mere effektivt.

Det ny rapporteringssy-

stem omfatter:

1 . Tilstedeværelseskort,

som viser alle medlem-

mer og deres tilstedevæ-

relse ved Kirkens aktivi-

teter hver uge.

2. En optegnelse over be-

søg af hjemmelærere og

besøgslærerinder, som

Biskop Henry Sørensen,

Aarhus Ward, ser store

muligheder i at arbejde

med Kirkens medlemmer,

der ikke kommer i kirke,

som fremgangsrapporten

netop fokuserer på.

(Foto: TD)

viser alle de familier,

herunder enlige med-

lemmer, som har modta-

get besøg i den pågæl-

dende måned.

3. En liste over de medlem-

mer, som ikke har delta-

get i noget møde, eller

som ikke har modtaget

besøg af hjemmelærere

eller besøgslærerinder

den pågældende måned.

4. En månedlig sammenfat-

tende rapport fra wardet

eller grenen, der er enk-

lere end den gamle kvar-

talsrapport, som grenen

eller wardet tidligere

skulle indsende.

Den ny fremgangsrapport

betyder, at sekretærarbejdet

i wardet eller grenen får en

meget stor betydning. For

uden den ugentlige rappor-

tering af hvem, der deltager

i aktiviteterne, vil det være

umuligt for lederne i me-

nigheden at få det fuld-

stændige billede af et med-

lems aktivitet.

På samme måde er det

afgørende at besøgslærerin-

der, høj præster og ældster

aflægger rapport om deres

månedlige besøg i medlem-

mernes hjem.

- Ved wardsrådmødet i

sidste uge viste vi optegnel-

serne til fremgangsrappor-

ten til wardets ledere, for-

tæller biskop Henry Søren-

sen fra Aarhus ward. Det

virker vældig fint. Det er

bedre, at vi ser, hvem der

ikke er tilstede, det giver os

mulighed for at hjælpe dis-

se personer.

- Jeg tror helt afgjort, at

det vil motivere hjemmelæ-

rere og besøgslæreinder på

en helt anden måde. Jeg tror

virkelig, at det ny program

vil hjælpe os i wardet, slut-

ter biskop Henry Sørensen.

CG

Opt«gnels« over beseg af hjemmolærere og besøgslærerinder
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En munter og ligefrem

ung dame

Søster Christel Petersen fra Københavns 4. Ward
fyldte 90 år i oktober sidste år

Jeg
er faktisk født på

øen Riigen ud for den

tyske Østersø -kyst, kun 10

min. fra Svantevits borg.

Min far var dansker, og min
familie kom fra de frisiske

øer, men jeg har le-

vet hele mit liv i

Danmark, beretter

Christel Petersen.

- Det er 50 år si-

den, min mand og

jeg flyttede ind i lej-

ligheden i Vanløse

sammen med vores

søn og datter. Søster

Petersen har 5 bør-

nebørn, hvoraf to er

landskendte musike-

re, én, Mads, spiller i

gruppen Gnags fra

Århus, og den anden

er Anne Dorte Mi-

chelsen.

I Kirken er Chri-

stel måske bedst

kendt for Hjælpefor-

eningens arbejdsmø-

de, der i mindst 15 år

foregik i hendes

hjem den første tirsdag i

måneden. Der blev syet og

broderet og fremstillet me-

get forskelligt til Hjælpefor-

eningens basarer, hvor det

ofte var Christel, der kom
med ideerne.

— Tid brugt på en hobby

er givet godt ud, også selv

om det koster lidt penge,

fortæller Christel. Jeg har

altid gået på kurser og lært

noget. Nysgerrighed er en

af mine værste dyder! Hvis

jeg har et spørgsmål, så har

jeg altid fundet én, der var

lidt klogere.

- Jeg er nok lidt bestem-

mende, og jeg slipper ofte

godt fra at blande mig, men

lyttede og studerede alle an-

dre, og jeg troede at de var

fuldkomne. Efter en tid

fandt jeg ud af, at de allige-

vel ikke var fuldkomne, og

så kunne jeg også være med!

det er måske, fordi jeg siger

meget på en munter og li-

gefrem måde. Hvis jeg har

ret, vil jeg have min vilje,

og jeg er villig til at kæmpe
for det og betale prisen. At
være loyal og trofast tæller

mere hos mig end dygtig-

hed, udtaler Christel.

Et år på sidste række

-Jeg mødte Kirken i 1959,

og jeg sad faktisk tavs på sid-

ste række i et helt år. Jeg

- Som sagt var jeg meget

stille i begyndelsen, og da

jeg første gang skulle under-

vise, gik det kun, fordi jeg

fik hjælp fra andre. Det gik

godt, og derfor forsøger jeg

også altid at hjælpe.

- 1 10 år var jeg lærer i

Søndagsskolen. Først havde

jeg 15 børn i alderen 3-6 år,

men senere blev klassen delt,

og jeg fik de 3-4 årige. Det er

dejligt at kunne følge mange
af mine små børn i dag.

- Jeg har altid arbejdet i

Hjælpeforeningen, indtil

min mand blev syg. Jeg pas-

sede ham, indtil han døde,

og derfor kom jeg ikke me-
get i Kirken i 4-5 år. Enkel-

Nysgerrighed

er en af mine

værste dyder!

te af Kirkens med-

lemmer holdt dog

kontakten vedlige

og hjalp lidt ind-

imellem.

Synet er ikke så

godt som tidligere, og det er

et problem, men med nogle

hjælpemidler og med nogle

snilde hjemmelavede løs-

ninger, kan Christel stadig

fremtrylle nogle flotte

håndarbejder.

- Der kom kun 60 til

min fødselsdag, men det var

også en tempeluge, hvor

mange var afsted, slutter

Christel Petersen.

Sv Aage Andersen
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Medlemmers huse undgår
brand som ved mirakel

HjælpeforeningS'

præsidentinde var

forberedt, da nøden

opstod

Templet i Sydney i

Australien slap uskadt

fra brandene i begyndelsen

af januar, selv om en af de

første brød ud kun 7 km fra

templet.

Ved templet blev man
konstant mindet om de

voldsomme brande, for luf-

ten var fuld af røg og aske,

der lugtede hele tiden af

brændende træ, brandbiler

kørte susende forbi, og so-

len så gennem røgdisen ud

til at være blodrød.

Skovbrandene ødelagde

600.000 hektar, og motorve-

je rundt om hele Sydney var

afspærret. En af de fire

dræbte var Robert Page, en

frivillig brandmand og far til

10 børn. Han døde på ste-

det, da et brændende træ

ramte hans brandbil. Han
var ikke selv medlem af Kir-

ken, men det er hans mor.

Først efter 10 dage med
ukontrolerede brande, hjalp

et temperaturfald og et let

regnvejr brandmændene
med at få kontrol med ilden.

Kun ét SDH-hjem ødelagt

Mange kirkemedlemmer

var blandt de 12.000 evaku-

erede, men kun en SDH-fa-

milie mistede deres hjem.

Flere andre familier opleve-

de, at deres naboers huse

nedbrændte fuldstændigt,

mens deres stod mirakuløst

urørte af flammerne.

Præsident Daniel Hamil-

ton fra Sydney Australia

Greenwich Stav fortæller,

at betydningen af forbere-

delse var noget af det vig-

tigste, han lærte af denne

oplevelse. Han roste især

en tidligere præsidentinden

for stavens Hjælpefor-

ening, Dianne Kay, som
forud for brandene havde

gennemført en kampagne,

hvor man opfordrede stav-

ens medlemmer til at have

mad og udstyr klar til at

klare sig i 72 timer i en

nødsituation.

Stav bespiser 3.000
brandmænd
Hebersham Stav stod med
ansvaret for at koordinere

lokalsamfundet, så 3.000

brændmænd fik mad, mens

de bekæmpede ilden 12-16

timer i døgnet. Andre med-

lemmer bidrog enkeltvis el-

ler som ward med at skaffe

mad og tøj til de evakuere-

Røgen fra de omfattende brande

de gennem andre hjælpeor-

ganisationer.

- Vi er stolte af vore

medlemmers ukuelighed og

villighed til at hjælpe andre,

udtaler ældste Rulon G.

Graven fra De Halvfjerds,

der er områdepræsident i

Stillehavs-området. Mange
har ydet en stor indsats, og-

så selv om de selv var

blandt de evakuerede. Alle

fuldtidsmissionærer er i sik-

kerhed og ingen af vore kir-

kebygninger er beskadiget.

Vi føler, at dette er vor him-

melske Fader, som våger

over sine trofaste hellige i

denne del af Australien.

- Det glæder os at se, at

alle stave har støttet for-

skellige lokale eller statslige

organisationer, og vi håber,

at denne oplevelse åbner

for et fremtidigt samarbejde

med disse organisationer, så

vi kan bidrage til at løse

samfundets problemer. Men
vi kan også lære meget af

Brandmanden John Loveless

glæder sig over regnen

der plvidselig styrtede ned.

(Foto: CN).

denne oplevelse. Vi håber

inderligt, at de hellige for-

bereder sig endnu bedre.

Hver familie må forberede

deres 72-timers pakke, så de

med sindsro kan imødegå

fremtidige kriser, slutter

ældste Graven.

GN

lå hele tiden over Sidney i australien. (Foto: CN).
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Sidste dages hellige der må ho i teklejr på grund af jordskælvet sorterer forsyninger

modtaget fra Kirkens forrådshus . (Foto: CN).

Jordskælv ødelægger

ISSDH'hjem

Tempel fik mindre

skader ved jordskæl'

vet i Californien

Et større jordskælv (6,6

på den åbne Richter-

skala) ramte Los Angeles i

Californien den 17. januar i

år. Blandt de omfattende

skader er 15 SDH-hjem
blevet ødelagt, mange an-

dre er alvorligt beskadiget,

mange kirkebygninger er

beskadiget, og hundredvis

af sidste dages hellige

mangler tag over hovedet.

I løbet af de første par

dage er der registreret 40

dødsfald i forbindelse med
jordskælvet. Kirkeledere

har konstateret to dødsfald

med relation til Kirken.

Bert Krell, hvis hustru er

medlem af Kirken, døde i

en trafikulykke kort efter

jordskælvet. Ulykken

skyldtes strømsvigt, som
hindrede trafiklysene i at

fungere.

Den 21-årige Lionel An-
tonio Ventura var ved at

komme sig efter en bilulyk-

ke. Han var udskrevet fra

hospitalet til hjemmet, men
var stadig afhængig af en

respirator. Da jordskælvet

ramte, svigtede elektricite-

ten, og maskinen ophørte

med at virke.

Mange andre medlem-

mer har fået skrammer og

lettere kvæstelser. Alle mis-

sionærer i det sydlige Cali-

fornien er i god behold.

Mindre skader på tempel

Templet i Los Angeles kla-

rede sig med mindre skader.

Noget metal i tårnet blev

trukket skævt, tre vinduer

på tredje sal gik i stykker,

og nogle krystallamper blev

knust. Templet ligger ca. 50

km sydvest for jordskælvets

centrum San Fernando-da-

len.

Ældste John H. Groberg

fra De Halvfjerds og områ-

depræsident i det vestlige

USA udtalte til Deseret

News: »Jeg er meget impo-

neret over de lokale ledere

og ukueligheden hos be-

folkningen. Deres styrke

undervurderes af de fleste.

De vil komme ud af dette

stærkere end før, og de

hjælper hinanden. Det er

dejligt at se.«

400 hjemløse sover

i kirker

Tad Callister, regionalre-

præsentant for regionerne

Simi Valley og San Fernan-

do, hvor jordskælvets cen-

trum lå, fortæller, at man
stadig vurderer omfanget af

skaderne. Omkring 400

mennesker, både medlem-

mer og ikke-medlemmer,

fik tag over hovedet i SDH-
kirkebygninger, i telte på en

baseballbane ved siden af

en kirkebygning samt hos
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En gasledning brænder

midt på gaden i Los Angeles

efter jordskælvet i januar.

To dødsfald med forbindelse

til Kirken blev rapporteret

og hundredvis af medlemmer

blev hjemløse . (Foto: CN).

medlemmer. Ifølge ældste

Groberg vil de fleste være i

stand til hurtigt at vende

hjem, men omkring 100

står reelt uden et hjem.

- Stavscenteret i Valen-

cia Stav er kun tre år gam-

melt og havde lige gennem-

gået en mindre reparation.

Jordskælvet flyttede stavs-

præsidentens kontor 10 cm
i forhold til fundamentet.

Det slægtshistoriske center

i Valencia Stav var et stort

rod. Computere og karto-

teksskabe lå på gulvet, be-

rettede Barbara Myler, in-

formationschef i San Fer-

nando regionen.

På trods af ødelæggelser-

ne fortæller repræsentanter

for Kirken om medlemmer-

nes villighed til at hjælpe

andre - uanset deres religiø-

se overbevisning. »Medlem-

merne støtter hinanden, de

Kirkebygningen i Northridge

fik alvorlige skader ved

jordskælvet. (Foto: CN).

udviser stor barmhjertighed

og er opmærksomme på an-

dres behov,« udtalte ældste

Callister. »Stavspræsidenter-

ne har været utroligt gode

til at besøge deres områder

og vurdere behovene samme
med biskopperne.«

CN

Københavns Stav

hjælper russiske hellige

S tavspræsidentskabet i Københavns stav op-

fordrer stavens medlemmer til at give mindst

55 Kr. til indkøb af tempelklædninger (garments)

til russiske sidste dages hellige. I mange tilfælde må
russiske hellige betale det meste af en månedløn

for en tempelklædning.

Beløbet man ønsker at donere anføres på tiende-

indbetalingsseddelen under »andet«.

Indkøbstasker foræret væk

Søstrene i Hjælpefor-

eningen i Cookeville

Ward, McMinnville Stav i

Tennessee har syet indkøbs-

tasker, som de fyldte med
materialer til personlig hy-

giejne og fordelte med pas-

sende litteratur til et kvin-

dehjem, barselsgangen på et

hospital og et hjem for

hjemløse.

»Jeg forbløffes over den

virkning, som en kærlig

gerning har, når et menne-

ske skal helbredes,« udtalte

Gwen Haney, som er hjæl-

peforeningspræsidentinde i

wardet.
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Starter eget

hjælpeprojekt for børn

i Afrikansk stat

Søster Lisbeth Bach

fra Allerød ivard vil tage

til Uganda for at undervise

børn. (Foto: LB)

Tidligere missionær

hjælper børn i Uganda

Søster Lisbeth Bach fra

Allerød Ward i Nord-

sjælland, der tjente som
missionær i Den Danske

Mission fra 1989 til 1990,

har besluttet at rejse et år

til Uganda i Afrika for at

hjælpe børn.

- Jeg begyndte for tre og

et halvt år siden at hjælpe

missionærerne med at un-

dervise flygtningene fra

Sandholmlejren i dansk,

fortæller str. Lisbeth Bach.

Jag har i flere år haft et

ønske om at hjælpe andre,

der er dårligere stillet end

os, enten det er på grund af

krig eller hungersnød eller

andre tragiske årsager.

Følte tilknytning

til Uganda
1 oktober 1993 var str. Bach

i Uganda for at besøge fa-

milien til en af de flygtnin-

ge, hun havde undervist i

kirkebygningen i Allerød.

- Jeg følte en tilknyt-

ning til landet som jeg al-

drig før har følt til noget

land, fortæller str. Lisbeth.

Uganda er et land der

været igennem mange pro-

blemer bla. under Idi

Amins styre. 1 dag er man
ifærd med at genopbygge

landet, der er et af Afrikas

smukkeste. Men udviklin-

gen går meget langsomt på

grund af korruption og an-

alfabetisme.

- Siden min rejse til

Uganda har en række bille-

der fra det fattige land for-

fulgt mig. Blandt andet sy-

net af en nøgen, hjemløs

mand, der sad og rodede i

noget skrald. Samt billeder-

ne af underernærede børn.

Vil gøre verden bedre

Efter sin tur til Uganda traf

Lisbeth sin beslutning. Hun
ville udnytte den chance

hun havde nu og yde sin del

for at gøre verden bedre.

- Jeg har af den katolske

kirke fået tilbudt et job som
gæstelærer for seks foræl-

dreløse børn. Deres foræl-

dre er døde af AIDS, som er

et af de største problemer i

Uganda. Samtidig er jeg

blevet tilbudt et job som
gæstelærer i engelsk ved

African Foundation, som er

en organisation, der hjæl-

per børn, der mistede deres

forældre under Idi Amins
styre fra 1979 til 1986.

- Efter 2-3 måneder i

landet vil str. Lisbeth Bach
ydermere forsøge på egen

hånd, at drage ud i de små
landsbyer udenfor hoved-

staden Kampala for at un-

dervise i blandt andet en-

gelsk, personlig pleje og

matematik.

Ingen administrationsom-

kostninger

- Da alt mit arbejde er uløn-

net, og da jeg kun skal have

dækket mine rejse- og leve-

omkostninger, bliver det en

meget billig form for u-lands-

hjælp, fortæller Lisbeth.

Str. Lisbeth Bachs private

u-landsprojekt er berammet

til at vare et år, og vil ifølge
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Fra Ugandas hovedstad Kampala. I landsbyerne udenfor

Kampala vil Lisbeth undervise børnene. (Foto: LM)

.

hendes beregninger koste

omkring 80.000 Kr. De pen-

ge søger Lisbeth dækket

gennem fonde og private

sponsorer. Blandt andet har

VUC i Hillerød allerede

hjulpet med at donere brug-

te undervisningsmaterialer

samt med papir, der kun er

brugt på den ene side. Jeg

håber, at igennem dette pro-

IJganda ligger i hjertet af

Afrika. (Kort: LM)

.

jekt vil de børn, som modta-

ger min undervisning, have

en mulighed for at nå læn-

gere end deres forældre, slut-

ter str. Lisbeth Bach fra Al-

lerød Ward.

CG

Uganda
REPUBtiC OF UGANDA
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Trossamfund beder sammen

På
opfordring af borgmesteren i Denver, Colorado, Wellington Webb arran-

gerede Colorados kirkeråd en særlig bønnedag, som omfattede sidste dages

hellige samt en række præster, rabbinere, lægmedlemmer og unge fra 26 tros-

samfund.

Peggy J. Richard, der er leder af arbejdet med medierne i det multiregionale infor-

matioiisråd i Denver fortæller, at 2.800 mennesker samledes i Colorado Convent-

ion Center. Formålet var at søge Guds hjælp til at løse problemerne med stigende

vold - især i forbindelse med unge - bander, narkotika og skudepisoder fra forbi-

kørende biler.

»Med godkendelse fra områdepræs identskahet for det centrale Nordamerika deltog

præsident Grant Marsh fra Littleton Colorado Stav som vores Kirkes voksne

repræsentant, hvor han bad en bøn for fred,« beretter søster Richard. »Cambria

Lainbertsen, en laurbærpige i Seven Hills Ward i Arapahoe Colorado Stav, bad en

bøn på vegne af Kirkens unge.

Ny dansk

konsul i Utah

Dansk-amerikaneren
Niels Erik Valentiner

er udnævnt til ny dansk

æreskonsul i Salt Lake City

i delstaten Utah. Den nye

konsul ejer arkitektfirmaet

Valentiner Architects PC i

Salt Lake City, som han
grundlagde i 1973.

Forud for emigrationen

tilhørte Niels Erik Valenti-

ner, hans mor og to søstre

Københavns Gren på Prior-

vej. Den nye æreskonsul af-

løser Julius Andersen, der

har bestridt posten igennem

de sidste 3 1 år.

Red.
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Kirken i Nordeuropa
Nyomvendte fra de bri-

tiske øer og Nord-

europa tilførte stor styrke til

den voksende Kirke i dens

første tid. For at lære mere

om Kirkens udvikling i dis-

se områder i dag, har Kirke-

nyt talt med ældste Ken-

neth Johnson fra De Halv-

fjerds, der er områdepræsi-

dent i Det Nordeuropæiske

Område.

Spørgsmål: Hvilken åndelig

styrke har Kirkens langvarige

tilstedeværelse i landene i

Nordeuropa medført?

Svar: Vi har en stor ånde-

lig styrke blandt medlem-

merne, men det er ikke så

meget en arv som en gave,

der er under udvikling. Kir-

ken i Nordeuropa er næ-
sten baseret på nyomvend-
te i første-generation. Det

skyldes, at i Kirkens første

125 år udvandrede de fleste

nyomvendte i Europa til

Amerika, hvor de kunne
modtage templets velsig-

nelser. I begyndelsen af

1950'erne var der fx kun
ca. 6.000 medlemmer på de

britiske øer på trods af me-

re end 100 års missione-

ring. Kirken begyndte først

rigtigt at slå rødder efter

indvielsen af templet i

London i 1958.

Sp. : Er det det samme
hillede i de andre lande i

Nordeuropa?

Sv.; Ja. Udvandringen førte

mange medlemmer bort i

årenes løb. I dag er væk-

sten i Skandinavien for-

holdsvis den samme som
væksten på de britiske øer,

men mindre i antal, fordi

befolkningerne i disse lan-

de er mindre. Vi har 41

stave på de britiske øer, 2 i

Danmark, 2 i Finland, 2 i

Sverige og 1 i Norge.

Sp.: Har bygningen af et

tempel i Skandinavien

haft samme styrkende virk-

ning, som det havde på de

britiske øer?

Sv.: Det sker netop nu. Ind-

flydelsen fra templet i

Stockholm, der blev indviet

i 1985, når vidt omkring:

Sverige, Norge, Danmark,

Finland og Island. Det har

en indflydelse blandt med-

lemmerne i disse lande.

Bygningen af et tempel

giver Kirken større stabili-

tet. Andeligheden stiger, og

familier forenes, hvilket

medfører større engage-

ment. Mange medlemmer
blev fx dybt rørt ved rund-

visningen i templet i Lon-

don, før dets genindvielse i

1992. Nogle havde i mange
år været mindre aktive, og

andre havde blot ladet de-

Præsident Johnson mener

at bygningen af templet i

Stockholm har øget Kirkens

stabilitet i de nordiske lande.

(Foto: TD).

res tempelanbefalinger ud-

løbe, mens templet var luk-

ket. Så mange af disse med-
lemmer blev påvirket til at

komme tilbage og nyde det

fulde åndelige fællesskab, at

antallet af tempelanbefalin-

ger i tempeldistriktet steg

med 33 procent. Blandt de

besøgende i templet, som
ikke var sidste dages helli-

ge, var reaktionen næsten

fuldstændig positiv. Der var

nogle enkelte udokumente-

rede og negative kommen-
tarer i aviserne, men de gav

os mulighed for at undervi-

se lidt om Kirken, da vi be-

svarede dem.

Sp.: I anvendte på en måde

evangeliets styrke til at drage

fordel af et problem.

Sv.: Der findes ikke proble-

mer - kun udfordringer. Jeg

elsker det, når det bliver

svært, for da er det, at den

bedste inspiration kommer.

Vi har erfaret, at når vi for-

søger at finde muligheder i

en situation, dukker der nye

løsninger frem. Vi har fx i

Storbritannien en organisa-

tion med informationsråd,

som benytter disse mulighe-
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Ældste Kenneth Johnson, præsident for Områdepræsidentskabet

for Det Nordeuropæiske Område. (Foto: TD)

.

der til at fortælle andre om
Kirken. En anden mulighed

dukkede op ved et forsøg på

at lokalisere mindre aktive i

missionen i Manchester.

Mange af medlemmernes

tidligere naboer og venner,

som vi talte med, tog villigt

imod et tilbud om at høre

mere om evangeliet. Vi er

nu igang med at indføre

denne eftersøgning af med-

lemmer og den ledsagende

missionsindsats i andre om-
råder. Og der er et impone-

rende projekt inden for

slægtsforskning, som skaber

venner for Kirken i Storbri-

tannien. Hundredvis af

medlemmer er involveret i

at indtaste 30 millioner

navne fra 1881 -folketællin-

gen i et computerregister.

Nogle af disse sidste dages

hellige gik i gang med at

involvere medlemmer af

mange slægtsforskningsfor-

eninger i dette arbejde, og

vi har oplevet et begejstret

samarbejde fra deres side.

Sp. : Hvad har gjort størst

indtryk på dig i dit arbejde

blandt medlemmerne i Det

Nordeuropæiske Område!

Sv.: Deres tro. Jeg tror ikke,

at selv vores egne ved, hvor

dygtige de er, og nogle har

ikke opdaget de evner, de

har. 1 visse områder er vi

velsignet med medlemmer,

der har været trofaste i 40

og 50 år; de styrker andre

alene ved deres tilstedevæ-

relse. Og mange steder ser

vi nu den åndelige høst

overskride første -generati-

ons-medlemmer. Vi ser un-

ge mænd vokse op og for-

berede sig på at tage på

mission. Vi ser unge piger

vokse op og forberede sig på

at blive gift i templet.

Som præsidentskab har

vi forsøgt at fokusere på
fem grundlæggende områ-

der i et forsøg på at hjælpe

medlemmerne bygge på de-

res egne stærke sider: ( 1

)

indgåelse af pagter med
Herren gennem dåb, (2)

fornyelse af pagter ved del-

tagelse i nadvermødet, (3)

modtagelse af Det Melkise-

dekske Præstedømme,

hvorved hjemmene og Kir-

ken bliver styrket, (4) fuld-

tidsmissioner og (5) indgå-

else og overholdelse af

templets pagter.

Vi forstår, og vi forsøger

at belære om, at intet af

dette - ingen åndelig ud-

vikling - er mulig, hvis vo-

res indsats ikke bygger på

Frelserens eksempel og lær-

domme. Når vi tjener med
tro, bliver vi redskaber i

hans hånd, idet vi ikke sø-

ger anerkendelse for os selv,

men håber, at andre gen-

nem vores virke vil genken-

de den guddommelige kraft,

der vejleder dette værk.

Ældste Kenneth Johnson
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144 års historiske

optegnelser

Leder af det historiske arkiv

Henning K. Frederiksen,

med en af arkivkasserne fra

missionærarkivet. (Foto: TD)

I et lille lokale på første

sal i kirken på Priorvej

på Frederiksberg i Køben-

havn findes Københavns
stavs historiske arkiv.

Arkivet blev grundlagt i

1983, da den daværende

stavspræsident Henning K.

Frederiksen fik et brev fra

Kirkens hovedsæde i Salt

Lake City om, at man ikke

længere på centralt hold

havde kapacitet til at opbe-

vare den hastigt voksende

kirkes store mængder histo-

riske optegnelser.

- Vi fik at vide, at vi

selv burde opbevare de hi-

storiske optegnelser og gen-

stande, der havde relevans

for at kunne beskrive Kir-

kens historie lokalt, fortæl-

ler bror Henning K. Frede-

riksen fra Roskilde ward,

der er kaldet som leder for

Københavns Stavs histori-

ske arkiv.

I det lille lokale i kirken

på Priorvej , hvor der står

bøger og arkivkasser fra

gulv til loft, kan man bla.

finde et eksemplar af samt-

lige numre af »Millennial

Star« helt tilbage til starten

i 1851 samt adskillige num-
re af »Times and Seasons«

og en mængde andre bøger

udgivet af Kirken eller af

berømte mænd i Kirken

gennem årene.

- Mange af de værker, vi

finder her, er bøger,

som i tidens løb er blevet

samlet af de skiftende mis-

sionspræsidenter fra først

Den Skandinaviske Missi-

on og senere, da det blev

til Den Danske Mission.

Hvis man søger, har vi fak-

tisk her Den Danske Missi-

ons komplette historie

stående på disse hylder,

fortæller br. Henning K.

Frederiksen.

- Det er mit håb, at ar-

kivet hele tiden må kunne

indsamle historisk materiale

fra ward og grene i Køben-

havns Stav, således at vi en

dag kan være stedet, hvor

man henvender sig, når

man ønsker at studere Kir-

kens historie i Danmark.

På hylderne i Københavns

stavs historiske arkiv kan man
finde »Stjernen« Uge fra første

udgave til i dag. (Foto: TD)

.

Arkiv over tidligere

missionærer

Bror Frederiksen har siden,

han blev kaldet som leder

af Københavns stavs histo-

riske arkiv arbejdet på at

samle oplysninger om alle

de missionærer, der har væ-

ret udsendt fra Københavns

stav gennem årene.

- Jeg fandt ud af, at de

udsendte missionærer i Kir-

ken som regel registreres ef-

ter den mission, de har

tjent i, og ikke efter det

land, hvor de kommer fra.

- Desuden synes jeg, at

det, at der udsendes missio-

nærer fra en stav, er en må-

lestok for en stavs åndelige

virke. Men jeg vil også ger-

ne sige, at jeg synes, at vi

gør alt for lidt for vores tid-

ligere missionærer. Måske

kan missionærarkivet være

med til at rette op på dette

forhold, slutter br. Frede-

riksen.

CG
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